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A1_Z6_Școala părinților campioni ai incluziunii 
Voluntariatul  

    Data: 10.11.2022 

    Loc desfășurare: Școala Gimnazială Viișoara, jud. Cluj 

    Propunători activitate: prof. Alexandra Pădurean,  prof. Claudia Maxim 

 

AGENDA ZILEI 
• Activitate de spargere  a gheții: Ce se înțelege prin noțiunea de voluntariat și voluntar? 

- Ce implicații presupune a fi voluntar? 

- voluntariat: activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un 

câștig material; 

- voluntar: persoană care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni, în mod 

conștient; 

- implicațiile voluntarului: o persoana deschisă, care își oferă timpul său pentru a dărui o parte 

din înzestrările și cunoștințele sale altor persoane. 

• Exemple de activități (în școala unde învață copilul tău) la care poți să te implici ca voluntar: 

- „O zi la fermă”; „Atelier de gătit”; „Meserii de altădată”; „Casa dechisă”; „Povești de demult”; 

• Detalirea acțiunilor de voluntariat 

                  Părinții se vor împărți în trei  grupe: fiecare grupă își alege o activitate de voluntariat din cele 

propuse, urmând să dezbată, să descrie și să prezinte acțiunea de voluntariat aleasă, dezvoltând  implicațiile 

părinților, descrierea activității și ce învățături folositoare dezvoltării elevului se regăsesc în acea activitate de 

voluntariat. 

• Exercițiu de refleție – pentru părinți  

- Care dintre dumneavoastră dorește să se implice ca voluntar la activitatea următoare? 

 

 

mailto:scoalaviisoara@ymail.com


            Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

           Școala Gimnazială Viișoara  

           Nr.610, Viișoara 

          Tel. 0264 327219 

           Mail: scoalaviisoara@ymail.com 

Co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 
finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 

Campionii incluziunii (Contract numărul: 2020-EY-PICR-0001) 
Working together for an inclusive Europe 

 

 
 

 

mailto:scoalaviisoara@ymail.com


            Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

           Școala Gimnazială Viișoara  

           Nr.610, Viișoara 

          Tel. 0264 327219 

           Mail: scoalaviisoara@ymail.com 

Co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România 
finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 

Campionii incluziunii (Contract numărul: 2020-EY-PICR-0001) 
Working together for an inclusive Europe 

 

 
 

 

mailto:scoalaviisoara@ymail.com

